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Capas. Companyia de Circ “eia”

Sisè Festival de les Veus. Paca Rodrigo

Petits Prínceps. MiniMuMusic

Mar i Cel. Dagoll Dagom

El Jardí de les Malícies. Teatre al detall

Acoustic Soul. Green Figueres

Quin dia més bonic!. Bruixes Burriac

Muchachito y sus compadres. 
Muchachito Bombo Infierno

Del romanticisme al jazz. Trio Liost 

M  Música    

T  Teatre   

C  Circ

Programació “A l’ateneu”

Programació familiar

Entrefestes

Sortida al Teatre en autocar

Promoció Teatre i forquilla

27 de setembre

4 d’octubre

5 d’octubre

5 d’octubre

11 d’octubre

24 d’octubre

2 de novembre

15 de novembre

28 de novembre
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Capas

Circ

CAPAS és un lloc familiar 
fet d’encontres calorosos, a 
vegades contradictoris i sor-
prenents. Les arts circenses, 
treballades alternativament 
amb energia, dolçor i autoiro-
nia, es barregen amb la mú-
sica en directe i amb la dan-
sa en aquest espectacle ple de poesia i humor. “L’acte de ser 
amfitrió és un fet recobert de capes... Benvingut al nostre circ”.

Armando Rabanera, Celso Pereira, Fabrizio Giannini, Cristiano 
Della Monica i Francesca Lissia > intèrprets 
Companyia de Circ “eia” i Jordi Aspa > direcció

Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Municipal Ateneu - Sala Gran 
Durada: 1 hora

Dissabte, 27 de setembre

Preu: General: 9 € / Carnet Biblioteca: 8 € / Majors de 65 anys, menors de 14 i 
Carnet Jove: 6 € / Menors de 2 anys: gratuït / Sopar + Espectacle: de 19 a 25 € 
Venda d’entrades: Al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18), de di-
lluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. A través de la pàgina web www.sant-
celoni.cat/alateneu. A les taquilles del teatre, una hora abans de l’espectacle.

Gaudeix de la promoció SOPAR + ESPECTACLE
+ INFO PÀG. 13

Companyia de Circ “eia”
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Paca Rodrigo
6è Festival de les Veus

Veu

Honest, fidel i generós, el Sisè 
Festival de les Veus es presen-
ta  a Sant Celoni  amb un pro-
grama atractiu, com és habitual 
i amb ganes de seguir sorprenent i oferint més teca vocàlica, que 
sorprengui, il·lusioni, ensenyi, captivi i emocioni. Paca Rodrigo, di-
rectora  del Festival, proposa un programa amb quatre actuacions 
vocalistes, que conviden a l’espectador a la curiositat i a compartir 
una vetllada plena d’emoció, de sons que et sacsegen el cos, de 
calidesa. Hi haurà moments que els cantants ens faran perdre el 
sentit del temps perquè amb els sons, cançons i cants poden acon-
seguir que una petita estona  sigui única i ens transporti al lloc del 
somni. Hi participaran: Victor Obiols Bocanegra, la veu del poeta 
cantor, que interpreta cançons pròpies en català; Montserrat Pala-
cios, el crit, la veu segura i sonora, d’arrels mexicanes.  Passarà el 
temps, és el nom del concert que interpretarà el trio de veus feme-
nines amb piano format per Mariona Castelar, Clàudia Schneider 
i IIona Schneider, les veus definides, amb tècnica clàssica. I Paca 
Rodrigo, la veu intuïtiva, creativa investigadora de l’instrumental 
vocal.

Victor Obiols > veu del poeta cantor 
Montserrat Palacios > el crit i la veu
Mariona Castelar, Clàudia Schneider i IIona Schneider > veus        
líriques
Paca Rodrigo > veu intuïtiva i direcció del Festival

Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita 
Durada: 2 hores

Dissabte, 4 d’octubre

Preu: 5 € 
Venda d’entrades: Al teatre Municipal Ateneu una hora abans de l’espectacle.
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MiniMuMusic. Música, cançó i gest (reposició)
Petits Prínceps

Hora: 12 h  
Lloc: Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita 
Durada: 50 min.

Diumenge, 5 d’octubre

A la Clara li agrada badar i tararejar melodies. 
Fer pampallugues amb les mans i deixar-se 
endur onades amunt... onades avall... navegar 
d’un joc a l’altre sense ordre ni criteri. La Clara 
juga, balla, canta, somia i creix a la mà de tots 
aquells que la vulguin acompanyar. 
PETITS PRÍNCEPS és un espectacle dedicat 
a tots els nens del món: a tots aquells nens 
que existeixen físicament... i a tots aquells nens que habiten 
dins l’ànima de tota persona adulta. Un espectacle poètic i sen-
sible que diverteix a petits i grans.

Clara Poch i Marçal Calvet > intèrprets
Marçal Calvet i Clara Poch > creació musical
Clara Poch > direcció

Preu: 3 €. Menors de 2 anys gratuït  
Venda d’entrades: Al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18), de 
dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. A través de la pàgina web www.sant-
celoni.cat/alateneu. A les taquilles del teatre, una hora abans de l’espectacle.

Gaudeix de la promoció MENÚ INFANTIL DE REGAL
+ INFO PÀG. 13
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Dagoll Dagom
Mar i Cel

Teatre

Torna Mar i cel, el musical que ha fet his-
tòria, el drama reconvertit en cant a l’es-
perança que ha emocionat i commogut 
centenars de milers d’espectadors. En 
complir 40 anys, Dagoll Dagom posa Mar 
i cel en escena per tercer cop i amb força 
renovada, nou càsting i noves sensaci-
ons. Un espectacle sobre la intolerància 
i la incomprensió entra dos móns, orient 
i occident; dues religions -la islàmica i 
la cristiana-. Una bella història d’amor 
impossible entre una noia cristiana i un corsari morisc, amb in-
nombrables paral·lelismes amb el món en què vivim. Un musical 
basat en la pirateria de la mediterrània i en l’expulsió del regne 
d’Espanya de 300.000 moriscos decretada per Felip II l’any 1609.

Roger Berruezo, Ana Sanmartín, Pep Cruz > intèrprets
Joan Lluís Bozzo > direcció
Albert Guinovart > compositor musical

Hora: 18 h. L’autocar sortirà a les 16 h de la parada 
d’autobusos del c. Campins / plaça Comte del Montseny. 
Lloc: Teatre Victòria, Avinguda Paral·lel de Barcelona 
Durada: 2 hores i 30 minuts amb entreacte inclòs

Diumenge, 5 d’octubre - Sortida en autocar

Preu: Entrada + autocar: 40 €
Venda d’entrades: Al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18)             
la setmana del 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.
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Teatre al detall. Cabaret de poesia eròtica

Teatre

El Jardí de les malícies és un ca-
baret de poesia poc convencional: 
Poesia Eròtica d’Època, on es mos-
traran les paraules més íntimes i 
oblidades d’alguns autors que van 
fer de la poesia eròtica un diverti-
ment, una necessitat o una provo-
cació. Des de versos de Trobadors i cançons de Bordell a poe-
mes d’escriptors tan reconeguts com Gothe, La Fontaine o John 
Donne. Nobles, polítics i intel·lectuals de l’època en van escriure 
d’amagat i només per a ús privat, i autors com Théophile de Viau i 
Claude le Petit van ser condemnats a cremar a la foguera. 

Xavi Idàñez i Txell Botell > intèrprets
Joan M. Segura Bernadas i Teatre al detall > direcció

Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita 
Durada: 1 hora

Dissabte, 11 d’octubre

Preu: General: 9 € / Carnet Biblioteca: 8 € / Majors de 65 anys, menors de 14 i 
Carnet Jove: 6 € / Menors de 2 anys: gratuït / Sopar + Espectacle: de 19 a 25 € 
Venda d’entrades: Al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18), de 
dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. A través de la pàgina web www.sant-
celoni.cat/alateneu. A les taquilles del teatre, una hora abans de l’espectacle.

Gaudeix de la promoció SOPAR + ESPECTACLE
+ INFO PÀG. 13

El Jardí de les malícies

EN
TRE
FES
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Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita 
Durada: 1 hora i 15 minuts

Divendres, 24 d’octubre

Green Figueres
Acoustic Soul
L’agilitat del guitarrista Pau Figue-
res, la veu càlida i sorprenent de 
la Karol Green i la base segura i 
humorosa de l’Arnau Figueres amb 
el baix, formen aquest trio atractiu i 
encantador. Sortint de la riquesa de 
les seves experiències com a mú-
sics joves i innovadors, us porten un repertori de soul i clàssics 
del pop amb tocs molt originals. Músics professionals i plens de 
sorpreses.

Karol Green > veu
Pau Figueres > guitarra i veu
Arnau Figueres > baix i veu 

Preu: General: 9 € / Carnet Biblioteca: 8 € / Majors de 65 anys, menors de 14 i 
Carnet Jove: 6 € / Menors de 2 anys: gratuït / Sopar + Espectacle: de 19 a 25 € 
Venda d’entrades: Al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18), de 
dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. A través de la pàgina web www.sant-
celoni.cat/alateneu. A les taquilles del teatre, una hora abans de l’espectacle.

Gaudeix de la promoció SOPAR + ESPECTACLE

Música

+ INFO PÀG. 13
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Bruixes Burriac
Quin dia més bonic!

Les Bruixes Burriac són tres bruixes bones 
que han sortit dels boscos màgics del Ma-
resme per pujar als escenaris. Són bruixes 
alegres, divertides i una mica esbojarra-
des. Tenen dons naturals i molts secrets 
per explicar. 
Quin dia més bonic! és un espectacle mu-
sical que connecta amb les nostres tradi-
cions i cançons d’infantesa. Plou i fa sol, Clavell morenet, Sóc 
bruixa bona, La masovera, Sa carta, Baixant de la Font del Gat, 
Volem pa amb oli, El ball de la civada, Bon dia,... cançons d’ara 
i de sempre que surten de la terra i meravellen a tota la família.

Alba mesa, Laura Ventura i Sara Ytchart > intèrprets
Argi Ibàñez > direcció musical
Xavi Miret i Argi Ibàñez > direcció artística

Hora: 12 h  
Lloc: Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita 
Durada: 1 hora

Diumenge, 2 de novembre

Preu: 3 €. Menors de 2 anys gratuït  
Venda d’entrades: Al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18), de 
dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. A través de la pàgina web www.sant-
celoni.cat/alateneu. A les taquilles del teatre, una hora abans de l’espectacle.

Gaudeix de la promoció MENÚ INFANTIL DE REGAL
+ INFO PÀG. 13

Música
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Muchachito Bombo Infierno. Funk, swing, rumba i rock & roll

Muchachito i sus 
compadres

Música

Muchachito és Jairo Perea, que junt 
amb Diego Pozo “el Ratón” de Los 
Delinqüentes fan una unió explosiva 
de guitarres que, amb Santos de Ve-
racruz i els seus colors donen forma a 
la nova proposta de Muchachito, que 
es presenta com a “Muchachito y sus 
compadres”, un energètic directe car-
regat de rumba-rock i swing amb un característic toc personal i 
l’habitual connecció de Muchachito amb el públic.

Muchachito, Bombo > guitarra i veu
Diego Pozo “El Ratón” > guitarra
Santos de Veracruz > pintura en viu

Hora: 23 h  
Lloc: Teatre Municipal Ateneu - Sala Gran 
Durada: 1 hora i 30 minuts

Dissabte, 15 de novembre

Preu: 10 € anticipada. 15 € el mateix dia de l’espectacle. 
Venda d’entrades: Al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18), de 
dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. A les taquilles del teatre, una hora 
abans de l’espectacle.

EN
TRE
FES
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2014



12

Trio Liost. Música clàssica
Del Romanticisme al jazz

Música

A la primera part del concert podrem gaudir del Trio Dumky, una 
de les obres més emblemàtiques de la música de càmera, un trio 
romàntic escrit per Dvorack al tornar 
d’un viatge a Ucraïna i d’on va incor-
porar melodies amb sabor popular. A 
la segona part, ens situem al segle 
XX, començant amb la “Pavana per a 
una infanta difunta” de Ravel, una obra 
suau i somniadora. Després el Tango 
d’Albéniz ens portarà cap als sons his-
pànics, seguit de tangos i milongas per acabar amb Cafè Music, 
obra d’un compositor nord-americà que ja ens introdueix al món 
del Jazz. En resum un programa que comença pel romanticisme 
i cronològicament ens porta fins al jazz. 

Anna Calvo > violó
Mireia Gonzàlez > violoncel
Maria Calvo > piano

Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita
Durada: 1 hora i 30 minuts

Divendres, 28 de novembre

Preu: General: 9 € / Carnet Biblioteca: 8 € / Majors de 65 anys, menors de 14 i 
Carnet Jove: 6 € / Menors de 2 anys: gratuït / Sopar + Espectacle: de 19 a 25 € 
Venda d’entrades: Al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18), de 
dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. A través de la pàgina web www.sant-
celoni.cat/alateneu. A les taquilles del teatre, una hora abans de l’espectacle.

Gaudeix de la promoció SOPAR + ESPECTACLE
+ INFO PÀG. 13
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Promoció Espectacle + Sopar

Promoció Menú infantil de regal

13

Sant Celoni Cuina i l’Ajuntament tornen a oferir la possibilitat de gaudir 
d’algun dels espectacles de la programació A l’ATENEU i el mateix dia 
anar a sopar a un dels restaurants del col·lectiu a un preu irresistible!

- Promoció Espectacle + Sopar a pizzeria: 19 euros  
Establiments participants: Pizzeria Angolo i Pizzeria Ventidue

- Promoció Espectacle + Sopar a restaurant: 25 euros  
Establiments participants: Aroma, El Cruce, El Rebost, Els Avets,  
La Llar i La Parra.

Espectacles dins d’aquesta promoció:  
Capas, El jardí de les Malícies, Acoustic Soul i 
Del Romanticisme al jazz
 
Condicions de la promoció: 
Aquests packs només es podran vendre de manera anticipada fins el 
dijous anterior a cada espectacle al Centre Municipal d’Expressió (de 
dilluns a dijous, de 10  a 13 h i de 17 a 20 h) o al web municipal
www.santceloni.cat/alateneu. Per disposar de plaça al restaurant es-
collit, és imprescindible fer la reserva prèvia. Les places són limitades. 
Podeu consultar els menús de cada restaurant i pizzeria a 
www.santceloni.cat/alateneu

El mateix diumenge de l’espectacle familiar a l’hora de dinar, presen-
tant 2 entrades alguns restaurants de Sant Celoni Cuina ofereixen per 
cada 2 menús d’adult, 1 menú infantil de regal.

Establiments participants: Angolo, Aroma, El Rebost, Els Avets,  
La Llar i La Parra
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ALTRES
PROGRAMACIONS



15

Cinema a l’Ateneu
Els diumenges, cada 15 dies, a la Sala Petita del Teatre 
Ateneu, a les 6 de la tarda, cicle de cinema. 

Diumenge, 5 d’octubre 
Largo domingo de noviazgo, de Jean-Pierre Jeunet 

Diumenge, 19 d’octubre 
Tierra prometida, de Gus Van Sant 

Diumenge, 2 de novembre 
Las sesiones, de Ben Lewin

Diumenge, 16 de novembre 
La vida de Pi, de Ang Lee

Diumenge, 7 de desembre  
Pequeñas mentiras sin importancia, 
de Guillaume Canet 

Diumenge, 21 de desembre 
La mejor oferta, de Giuseppe Tornatore 

L’ENTRADA ÉS LLIURE

Cinema
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www.santceloni.cat/alateneu
www.facebook.com/alateneu.santceloni


